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DĚTI PŘI ZDOBENÍ PARČÍKU VELIKONOČNÍMI VAJÍČKY
DĚTI SI PŘIŠLY POVĚSIT SVÉ VAJÍČKO DO PARČÍKU
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v letech 2014 - 2018 jsem pracoval jako místostarosta
obce Štítina a bylo tak pro mne logickým krokem
kandidovat v komunálních volbách na podzim roku
2018 jako lídr Sdružení nezávislých kandidátů
ŠTÍTINA S OBČANY. Naše sdružení ve volbách
prohrálo těsně o jeden mandát, do zastupitelstva
se dostali čtyři kandidáti, avšak beze mne. Svou
porážku jsem přijal, pana Ulricha jako starostu
akceptoval a docházel na veřejná jednání zastupitelstva
jako každý řadový občan, kterému není lhostejné, co se
v obci, ve které žije, děje.
Na jaře loňského roku se paní Alexandra Hoňková definitivně rozhodla na svůj post
zastupitele rezignovat, pan Zbyněk Skyba se svého mandátu vzdal. Další v pořadí jsem
byl já, svůj mandát jsem přijal a v červnu 2020 se stal zcela legální cestou zastupitelem
obce.
Už v listopadu 2020 byl na pracovním zastupitelstvu iniciován, nikoliv z mé strany,
návrh na odvolání starosty. Dlouhodobá nespokojenost většiny zastupitelů s prací
a jednáním pana starosty k jeho odvolání přece jen vyústila. Pan starosta byl odvolán
pěti členy zastupitelstva, stejně tak pět členů zastupitelstva odhlasovalo zvolení nového
starosty.
Post starosty vykonávám jako neuvolněný, to znamená současně se svým zaměstnáním
na úkor své rodiny a svého volného času. Nedělám to ani pro peníze ani pro velikost
svého ega, dělám to proto, že Štítinu mám rád a její budoucnost mi není a nikdy nebyla
lhostejná. Jsem si vědom, že někteří z Vás vnímají momentální situaci v obci
negativně. Je však potřeba si uvědomit aspekty, které k odvolání vedly.
Velice si vážím projevené důvěry zastupitelů, jejich snahy hledat a zjistit, kde
se nachází pravda, a děkuji také za šanci pro obec opět pracovat. Budu se snažit
pracovat tak, abych druhou šanci obhájil i u Vás, občanů.
Těším se na spolupráci a přeji krásné jarní dny.
Radek Malohlava, starosta
VYJÁDŘENÍ ZASTUPITELŮ
Vážení spoluobčané,
dne 24. 2. 2021 byla vyslovena starostovi panu Karlu Ulrichovi nedůvěra, dne
22. 3. 2021 pak byl z postu starosty obce nadpoloviční většinou zastupitelů definitivně
odvolán. Na veřejném zasedání jsme občanům přislíbili zdůvodnění, proč jsme tak
učinili.
Občané často přisuzují starostovi větší pravomoci, než jaké mu ve skutečnosti podle
zákona patří a z tohoto chápání pak vzniká nejvíce problémů, a to zejména tehdy,
pokud přesvědčení, že „obec jsem já“, podlehne i sám starosta. Samotný starosta je
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„pouze“ první mezi rovnými. Úkolem starosty je především řízení obecního úřadu
a plnění úkolů zadaných zastupitelstvem, který je nejvyšším orgánem obce. Uvedené
pan Ulrich od nástupu do funkce nepochopil a tvrdošíjně odmítal.
Důvody, které nás zastupitele vedly k odvolání pana Ulricha, byla nekomunikace
se zastupitelstvem, respektive ignorace zastupitelstva jako celku, nevybíravé chování
k jednotlivým zastupitelům, neplnění zastupitelstvem zadaných úkolů, podávání
nepravdivých a zkreslených informací, projednávání neodsouhlasených záměrů,
pozdní a nedostatečné předkládání informací k projednání.
Pan Ulrich veřejně i písemně přiznal, že nenašel cestu v komunikaci se zastupiteli
(ti, kteří neměli sílu odrážet osobní útoky pana Ulricha, na post zastupitele raději
rezignovali), dále pan Ulrich přiznává, že mu bylo vytýkáno, že zastupitele
neinformoval. Vše viz například dopis pana Ulricha ze dne 18. 3. 2021, který občané
obdrželi do schránek dne 19. 3. 2021.
Mezi vyjádřením nedůvěry do odvolání uplynul měsíc a pan Ulrich za celou dobu
neučinil žádné kroky, aby zastupitele přesvědčil, že hodlá spolupracovat a dodržovat
nastavené mantinely.
V předešlých dnech jste se také v různých dopisech, denících a v neposlední řadě
na jednání zastupitelstva v den odvolání mohli dočíst a vyslechnout, jak obec
prosperuje, kolik máme rozdělaných projektů a jak se daří.
Ano, obec má rozpracováno několik projektů, mnoho z nich však je ještě z dob
předešlého vedení obce za starosty pana Koníka. Jedná se o cyklostezku směr
Štítina - Kravaře, most na ulici Havlíčkova, cesta na ulici Havlíčkova, kanalizace,
napojení cyklostezky směr Mokré Lazce. (O všech těchto projektech jste byli
intenzivně informováni prostřednictvím Štítinského zpravodaje v letech 2014-2018).
Nové projekty schválené současným zastupitelstvem jsou např. půdní vestavba ZŠ,
zateplení tělocvičny, opětovně jsme odsouhlasili start projektu na školní hřiště.
Do konce volebního období zbývá rok a půl, a je proto nezbytné na toto období stanovit
přesný plán rozvoje obce včetně konkrétních investičních akcí, na kterých se bude
pracovat.
Na závěr nutno podotknout, že zastupitelé jsou si vědomi zodpovědnosti k občanům
a obci, vyhodnotili a provedli taková opatření, která nejsou pro nikoho z nás
jednoduchá. Zastupitelé jsou si vědomi, že toto odvolání mělo přijít dříve. Snahou
zastupitelů bude řešit vše transparentně, čestně a s vynaložením maximálního
společného úsilí. Projekty, které byly schváleny zastupitelstvem, budou i nadále
realizovány.
A nyní jen k několika konkrétním případům.
Kanalizace
Asi nejdůležitější projekt v obci, který se řeší dobrých 15 let, má za poslední 4 roky
následující vývoj: V březnu 2017 proběhlo veřejné projednání vyprojektované
kanalizace v sále ZŠ za účasti vedení obce, projektantů a plného sálu z řad občanů.
Jediný, kdo k danému projektu měl negativní výhrady, byl pan Ulrich. Dne
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29. 11. 2017 vznesl své připomínky (přiloženy podpisy dalších 19 občanů) k
projednávání písemně starostovi obce panu Koníkovi a zastupitelům. Dotazy byly
postoupeny projekční kanceláři AQUATIS a.s., od které po prvotním dotazu, zda
občané Štítiny vůbec kanalizaci chtějí!, přišly po ujištění, že chtějí, také odpovědi na
dotazy.
Po volbách v roce 2018 a získání mandátu pana Ulricha došlo 15. 2. 2019
k vypovězení smlouvy ze strany zpracovatele projektu firmy AQUATIS a.s.
Zastupitelé se opakovaně pana Ulricha dotazovali, jaké budou další kroky, nicméně
žádná kloudná odpověď jim nebyla sdělena (pokud pomineme informaci z druhé
poloviny roku 2020 slovy pana Ulricha „lidi nedali souhlas s výstavbou a on za nimi
chodit nebude“). Se zajištěním scházejících souhlasů vypomohla paní Vlčkové
místostarostka paní Slaninová, která některé vlastníky osobně navštívila a souhlasy
zajistila.
Až na pracovním zasedání dne 20. 1. 2021 došlo k obratu, a to když pan Ulrich přednesl
požadavek, že potřebuje okamžitě odsouhlasit uzavření smlouvy s firmou AQUATIS
a.s. na vypracování první části projektové dokumentace pro územní řízení
na kanalizaci v hodnotě cca 425 tisíc korun, neboť následujícího dne se musí smlouva
podepsat. Jelikož k uvedenému neposkytl zastupitelům žádné podklady a ani na jejich
dotazy nebyl schopen odpovědět, zastupitelé podepsání smlouvy odmítli a starostu
pověřili k zajištění odpovědí na jejich dotazy u firmy AQUATIS a.s. a předložení
dalších cenových nabídek. Dne 24. 2. 2021 se dostal na veřejném zasedání k projednání
zastupitelstva bod o uzavření smlouvy s projekční firmou AQUATIS a.s., kde teprve
pan Ulrich sdělil požadované informace týkající se předpokládaných nákladů na další
stupně projektové dokumentace u firmy AQUATIS a.s., avšak bez předložení dalších
cenových nabídek. I přes tuto skutečnost zastupitelstvo schválilo smlouvu o dílo
s firmou AQUATIS a.s. (pro 6 zastupitelů, 1 proti, 2 se zdrželi hlasování).
Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že jsme na úplném začátku, před námi budou stát
ještě další rozhodnutí v podobě výběru a zadání projektových dokumentací v dalších
stupních, než budeme moci přistoupit k samotné realizaci celého projektu. Sami
občané si tak mohou položit otázku, do jaké míry je pravdivé tvrzení pana Ulricha
zveřejněné v Regionu Opavsko dne 30. 3. 2021, že odvoláním jeho osoby jsme ohrozili
výstavbu čističky za 180 milionů korun.
Rekonstrukce budovy obecního úřadu
Můžeme se bavit o ceně rekonstrukce obecního úřadu Štítina, kde není zateplená
obálka budovy, střecha, sklepní prostory jsou rekonstrukcí nedotčeny a přes obrovský
výsměch na konto starosty pana Koníka, že nechal vymalovat jen čelní stranu fasády,
podotýkáme, že fasáda není vymalována dodnes. Pro informaci uvádíme cenu
provedených prací uvnitř objektu ve výši 2 695 237 Kč celkem včetně výtahu.
Dodatečné požadavky na finanční plnění
Po převzetí restaurace Sport (nyní Tatranka) v dubnu 2019 se TJ Tatran jako nový
provozovatel bez projednání se zastupiteli rozhodl pro úpravy stávajících prostor
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(výměnu stolových desek, světel, zámků, pořízení trezoru atd.). V srpnu 2019 pan
Eduard Halška, jakožto předseda TJ Tatran, podal žádost o proplacení těchto věcí.
Současně předložil požadavek na proplacení dřevěného pódia ve výši 144 444 Kč,
které bylo v červnu 2019 majitelem firmy Hanibal panem Eduardem Halškou v areálu
ke stému výročí TJ Tatran vystavěno. Přitom v době červnových oslav se vesnicí neslo
nejen, že se jedná o sponzorský dar, ale také že všechno jde, když se chce. I přes
nespokojenost zastupitelů, že nebyli o úpravách stávajících prostor restaurace předem
informováni, rozhodli se větší část těchto nákladů profinancovat. Co financovat
odmítli, bylo dodatečné proplacení dřevěného pódia, které bylo vystavěno.
Tehdy poprvé si zastupitelé vymiňovali, že jakékoliv úpravy či případné požadavky
na finanční spoluúčast ze strany obce musí předseda pan Eduard Halška s ohledem
na skutečnost, že TJ Tatran je obecním majetkem, vždy projednat předem před
realizací jakéhokoliv záměru z jejich strany.
Z následného jednání vyplynulo, že o těchto záměrech byl pan Ulrich informován a jak
v dopise ze dne 19. 11. 2019 pan Eduard Halška uvedl, došlo mezi ním jako předsedou
TJ Tatran a současně majitelem firmy Hanibal se zástupci obce k ústní dohodě. O tom,
že by se obec měla podílet na úhradě pódia, nemělo zbývajících 8 zastupitelů
až do srpna 2019 ani ponětí. Ba co více, s těmito dodatečnými požadavky nesouhlasili.
Za poslední 2,5 roku zastupitelstvo bylo několikrát konfrontováno s požadavkem
zaplacení této akce. Naposledy 24. 2. 2021: bod příspěvky – požadavek TJ Tatran
Štítina – dofinancování materiálu na výstavbu pódia – požadováno 104 444 Kč,
odsouhlaseno 0 Kč.
Předjednávání neprojednaných záměrů.
Zastupitelstvo se o konkrétních plánech na vybudování nové moderní kuchyně v areálu
TJ Tatran dozvědělo ze „zpravodaje?“ dvojstrany informačního textu TJ Tatran
vhozené do schránek 19. 3. 2021.
Zde se zastupitelé mj. dozvěděli: „Pro rok 2021 máme vytýčené další cíle, které by
měly vést především ke zlepšení a zkvalitnění služeb. Největší akce se týká
vybudování nové kuchyně v restauraci Tatranka.“ Následuje polemika, k čemu by měl
sloužit nebo neměl sloužit sál při ZŠ Štítina, až se dočteme k informaci, že: „Věříme,
že tato naše výzva k jejímu postavení bude vyslyšena členy obecního zastupitelstva
a obec nám v tomto směru finančně pomůže. Některé práce při výstavbě kuchyně
zabezpečíme sami brigádnicky. Očekáváme, že obec zakoupí zařízení kuchyně
a pomůže při její výstavbě.“ Jaká shoda náhod, že pan Ulrich ještě 24. 2. 2021, v den
vyjádření nedůvěry, stihl vystavit panu Eduardu Halškovi plnou moc bez vědomí
zastupitelů na zastupování projednávání všeho, co je společné s případnou přípravou
a realizací této kuchyně?! Sami zastupitelé byli na uzavření plné moci upozorněni
členy TJ Tatran.
Realizace projektů bez kvalitní rozvahy a finančního plánu
V rámci „spravedlivosti“ (dostal Tatran, dostane Hasič) byla zastupiteli uvolněna dne
30. 9. 2020 na výstavbu nové celoroční restaurace na hasičském hřišti částka ve výši
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1 milion Kč. Přeneseme-li se přes praktiky zadávání prací panem Ulrichem a toho, že
se jedná o dřevostavbu za cca 650 tisíc Kč, kterou realizuje firma Hanibal, musíme
se zarazit nad tím, že již dne 22. 3. 2021 zastupitelstvo muselo odsouhlasit vícepráce
ve výši dalších 250 tisíc Kč.
Deponie materiálu
Kdo alespoň trošku chápe, jaké jsou dnešní standardy výstavby, zvlášť ve veřejném
sektoru, musí se zamyslet nad plánem využívání betonového recyklátu do silnic.
Pan Ulrich pronajal pro tento
plán pozemek u železničního
přejezdu na Mokré Lazce. Zde
nashromažďoval za dobu dvou let
betonový odpad jak z vlastní
činnosti obce, tak na vlastní jméno
povoloval místním a dokonce
přespolním „zadarmo“ zde
deponovat betonový odpad,
který měl v úmyslu nadrtit
(částečně se stalo, náklady cca
35 tisíc Kč) a používat v případě
realizací do cest a k ostatním naskytnuvším se zásypům.
Tento necertifikovaný betonový recyklát bohužel nelze použít k realizaci výstavby
cest, jelikož by došlo k porušení soutěže a realizační firma by na ni neposkytla záruku.
Spolky TJ Tatran a hasiči použití tohoto recyklátu ke svým realizacím odmítli.
Nyní se nachází na území katastru obce deponie, kterou s čistým svědomím můžeme
nazvat skládkou. Obec na vlastní náklady provede likvidaci této deponie.
podepsáni zastupitelé společně
VYJÁDŘENÍ DVOU ZASTUPILŮ, KTEŘÍ SE VZDALI SVÉHO MANDÁTU V DOBĚ
VEDENÍ OBCE PANEM ULRICHEM

Alexandra Hoňková, rezignovala na mandát zastupitelky dne 13. 5. 2020
Vážení spoluobčané,
velmi ráda jsem od roku 2014 zastupovala Vaše zájmy. Pracovala jsem jako
předsedkyně školské rady, spolupracovala na rekonstrukci hřiště v prostorách MŠ,
herních prvcích na Tatranu a hasičském cvičišti. Podílela se na organizaci akcí
"Ukliďme Česko", kotlíkových dotacích, vyhledávání dotačních titulů pro naši obec.
Velmi důležitá pro mě rovněž byla podpora složek v obci a podpora dětí ve všech
zájmových kroužcích v naší obci. I přes mou pracovní vytíženost jsem si vždy našla
čas na práci pro obec, která pro mě byla radostí, a vždy jsem do ní šla s plným osobním
nasazením. I přes ukončení mého mandátu jsem pro vás nepřestala pracovat. Bývalého
starostu prosím o sebereflexi. Novému zastupitelstvu přeji, aby opravdu pracovali
v týmu a dostáli svým cílům.
Alexandra Hoňková
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Kamil Sojka, rezignoval na mandát zastupitele dne 25. 11. 2020
Vážení spoluobčané, vážené zastupitelstvo, starý i nový starosto. Dovolte mi, abych
Vám touto cestou vyslovil svých několik přání. Vzhledem k aktuální situaci v naší obci
bych si tedy přál, aby se odvolaný starosta v klidu a bez emocí zamyslel nad svým
postojem k týmu, se kterým spolupracoval a poté došel k samotnému významu slov
"pokora, úcta, respekt".
Zastupitelům, aby dokázali tvarovat nového starostu takovým způsobem, aby nesešel
z dobře nastavené cesty. V případě nesouladu, aby mu včas a důrazně dali na vědomí,
že je nutné dodržovat pravidla v předem daných mantinelech, kterých se má držet.
Novému starostovi, aby dodržoval na své pozici stanovená pravidla a aby nedonutil
svůj tým spolupracovníků k nepříjemným krokům směřujícím vůči jeho osobě, a také
aby byl vstřícný ke všem lidem, a to i těm, jejichž sympatie nemá.
Občanům, aby provedená změna v obci byla jen pro její dobro. Samotní občané, aby
se řídili pouze a jen svým rozumem a nenechali se manipulovat různými názory,
přičemž vždy se snažili získat informace z více stran pro vytvoření "zdravého úsudku".
Ne vždy je pravdou to, co nám dává vnější svět na vědomí. Vždycky je třeba v klidu
pouvažovat nad příčinou a následkem nějakého děje.
Za sebe si celkově přeji, ať žádný obdobný problém, který v naší obci vznikl, již nikdy
nemusíme řešit.
Kamil Sojka
ZMĚNY V OBECNÍM ZASTUPITELSTVU
Po odvolání pana Karla Ulricha z postu starosty obce dne 22. 3. 2021 podal téhož dne pan
Karel Ulrich rezignaci na svůj mandát zastupitele. Náhradníkem z kandidátní listiny
ŠTÍTINA SOBĚ je pan Kamil Rádek.
Na svůj mandát zastupitelky rezignovala dne 22. 3. 2021 paní Marie Vykydalová.
Náhradníkem z kandidátní listiny ŠTÍTINA S OBČANY je pan Kamil Dominik.

ČINNOST ZASTUPITELSTVA
 V prvním čtvrtletí roku 2021 byly podány žádosti o dotaci na cyklostezku Štítina –
Dvořisko, dále byly podány žádosti o dotaci na most na ulici Havlíčkova a žádost
o dotaci na ulici Havlíčkova.
 V současné době probíhá výběr zhotovitele na výměnu oken a zateplení tělocvičny ZŠ
Štítina. Dne 13. 11. 2020 byla Státním fondem životního prostředí ČR z Operačního
programu Životního prostředí schválena dotace ve výši 1 381 469,25 Kč. Způsobilé
výdaje budou dále hrazeny z poskytnutých kotlíkových dotací v rámci druhého cíle
tohoto projektu.
 Vypracovává se projektová dokumentace na komunikaci Štítina Hájíček navazující
na komunikaci Komenského.
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 Byli osloveni projektanti k předložení cenové nabídky na zhotovení projektové
dokumentace na školní hřiště ZŠ.

HASIČI INFORMUJÍ
Výstavba hasičské restaurace je v plném proudu. Dřevostavbu čekají již jen finální
úpravy. Dokončili jsme pokládku dlažby v restauraci, dobře dopadlo i usazení septiku,
ještě se chystáme na renovaci stávající podsady stanu, pokládku venkovní dlažby
a závěrečné terénní úpravy.

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ
Od 12. 4. 2021 do 16. 4. 2021 bude z důvodu plánované opravy uzavřen železniční
přejezd v Opavě Komárově. Objízdná trasa bude dle dopravního značení přes Štítinu,
Kravaře, Velké a Malé Hoštice.
Dne 14. 4. 2021 bude provedeno čištění ulice Hlavní a Palackého. Žádáme majitele
vozidel, aby v tento den na uvedených ulicích neparkovali.
Z důvodu výměny obchodního zařízení bude prodejna Hruška ve Štítině uzavřena
zhruba od 25. 4. 2021 do 2. 5. 2021. Termín uzavření prodejny je předběžný, může se
změnit. Bude provedena výměna přístěnných vitrín, obslužných pultů, mrazicích van,
prodejních regálů a osvětlení. Prodejna bude rovněž vymalována a budou opraveny
vnitřní stěny a podlahy.
Nový termín pro sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu byl po dohodě
s firmou Marius Pedersen stanoven na sobotu 12. 6. 2021.
ŠTÍTINA V ČÍSLECH V ROCE 2020
počet obyvatel k 1. 1. 2020 - 1264 (z toho 7 cizinců)
narození
12
úmrtí
20
přistěhováno do obce
44
odhlášeno z obce
29
počet obyvatel k 1. 1. 2021 - 1271 (z toho 10 cizinců)
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ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA

NAŠI JUBILANTI
Své životní jubileum oslavili tito naši spoluobčané:

90 let
paní Bohuslava Adamčíková

paní Miroslava Šimečková

85 let
paní Vlastimila Zejdová

paní Bohuslava Adamčíková

80 let

paní Miroslava Šimečková

pan Miloslav Kubín

75 let
pan Miloš Zíka
pan Jozef Kurtiš

pan Miloslav Kubín

pan Jozef Kurtiš

Všem oslavencům ze srdce přejeme do dalších let
hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
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ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ HASIČ
Obětavý
záchranář,
přemýšlivý
praktik s vědeckým zápalem, hasičský
expert se zahraničními zkušenostmi.
To vše se spojuje v osobnosti Jiřího
Glabazni, velitele čety směny A
na olomoucké stanici a také rodáka
naší obce (pozn. redakce). Schopnosti
respektovaného hasiče ocenili dne
17. 12. 2020 i odborníci v profesní
anketě Hasič roku 2019 v kategorii
Velitel roku, ve které se Jiří Glabazňa
umístil na 3. místě. Anketu vyhlašuje
společně ministr vnitra a generální
ředitel Hasičského záchranného sboru
ČR, již od roku 2009.
Jiří slouží u hasičského záchranného sboru už 25 let. Po začátcích v Ostravě a v Brně
se přesunul na olomouckou stanici, kde pracuje dodnes. Své dlouholeté praktické
zkušenosti využívá jak při řešení mimořádných událostí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje, tak v cizině. „Moje první zahraniční mise byla v Polsku.
A zapříčinila to náhoda. U sboru se totiž rozšířila fáma, že umím polsky. Nebyla to
až tak úplně pravda, přesto jsem tam byl vyslán a velel jsem našemu odřadu“, usmívá
se velitel s tím, že si během svého působení v sousedním státě polštinu rychle osvěžil.
Tým českých hasičů zde pomáhal s velkokapacitním čerpáním, na které máme nejlepší
vybavení ve světě. „Po záplavách ze zatopených vesnic trčely z vody jen komíny
a střechy. Když jsme jeli na místo a viděli tu spoušť, tak nás to hluboce zasáhlo. V autě
bylo skličující ticho“, popisuje velitel.
Od té doby figuruje Jiří jako styčný důstojník pro mezinárodní záchranné operace.
Pomáhal tak například při čerpání vody po ničivých povodních v Srbsku. „Byla to
nejsilnější mise, jakou jsem prožil. V zatopeném Srbsku jsme čerpali velkokapacitním
čerpadlem vodu v místní elektrárně, aby nedošlo k jejímu úplnému zatopení
a neodstavila tak celé Srbsko od dodávek elektrické energie“, popisuje Jiří s tím, že
čeští hasiči si v Srbsku udělali obrovské jméno. „Velmi jsme jim pomohli. Celou dobu
na mě ale doléhalo, že tam zahynulo při povodních mnoho lidí. Místní hasiči neměli
záchranářské vybavení, přesto na vlastní riziko zachraňovali, kde mohli. A bohužel
při tom i umírali,“ popisuje velitel.
V době kdy začal v České republice vznikat systém výcviku hašení požáru
v uzavřeném prostoru, kde právě Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje byl
první sborem, který vybudoval výcvikové zařízení tzv. flashover kontejner, Jiří byl
prvním, který se aktivně zapojil jako lektor výcviku. Právě díky jeho nadšení
se podařilo přesvědčit další hasiče, že tento způsob výcviku je nezbytný pro získání
základních návyků hasiče při požáru.
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
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VÝHODY A NEVÝHODY CYKLOSTEZKY NA MOKRÉ LAZCE
Každý z nás, kdo se vydal po cyklostezce do Mokrých Lazců, poznal, jak se krásně dá
pohybovat po zpevněném terénu uprostřed polí a přírody. Zkrácení trasy směrem
k hájence Halovec a dále přes řeku Opavu směrem na Kravařské louky výrazně uspoří
čas. Samotná využitelnost této cyklostezky je opravdu velká a pro lidi zvláště v těchto
těžkých dobách velmi přínosná. Pohyb je tam vidět, jak v denní době, tak i v hodinách
večerních, o čemž svědčí pohyb osob se svítilnami různého typu. Jako jednu
z nevýhod, která je však způsobena zvýšeným pohybem lidí v této části přírody, je již
viditelně omezený výskyt a pohyb volně žijících živočichů, ať už jsou to srnky, zajíci,
či na jaře zde hnízdící ptactvo, mezi něž ještě do nedávna patřila i čejka chocholatá.
Tento pták se do těchto míst s nastupujícím jarem každý rok navracel, při letu
za hlasitého křiku prováděl své svatební tance a poté na tomto poli hnízdil.
Čejka chocholatá
Zavalitý pták velikosti
holuba. Chodí po zemi,
potravu sbírá na zemi. Je
dobrým letcem, obratným
a rychlým. Létá často, při
letu dělá prudké obraty,
prudce stoupá, převrací
se na záda se svištěním
křídel. Typickým prostředím
jsou mokřadní louky
a pole, otevřená prostranství
s nepříliš hustou vegetací.
Dožívá se vysokého věku
23 let i více.
O oblíbenosti této stezky svědčí i pohyb milovníků psů a koní, kteří se zde se svými
miláčky pohybují. Některé situace jsou na obtíž, a to když se zde pohybují pejsci
bez řádné výchovy za přítomnosti bezradných majitelů. Vcelku lze však zhodnotit, že
pro lid obecný je tato cyklostezka prospěšná, přičemž si musíme zvyknout na fakt, že
příroda bude v současné době již jen ustupovat člověku, což se děje po celé planetě.
Pozitivním jevem, který si z návštěvy cyklostezky můžeme odnést je, že zjistíme, jaký
vzorek podrážky se nachází na spodní části naší boty v případě, že zanedbáme
pozornost při kochání se okolní krajinou. Musíme to brát s nadhledem, vždyť i nás
někdy přepadne břichabol, natož co mají dělat naši chlupatí kamarádi, že? Z tohoto
jevu však můžeme zároveň získat i obdiv samotných dětí, kterým lze v místě ukázat,
jak se dělají odlitky stop. Obdivovatelé květeny a zahradničení, pokud mají to štěstí,
si mohou z navštíveného místa odnésti trochu hrubé vlákniny ze zde procházejících
vraníků, čímž podpoří růst rostlin na své zahrádce. Smyslem článku je se dívat na svět
pozitivně, a to i přes skutečnost, že jsme to my lidé, kteří pro své vlastní blaho někdy
děláme kroky, kterými neblaze ovlivňujeme přírodu a svět kolem nás.
Kamil Sojka
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ÚSPĚCHY MÍSTNÍHO CHOVATELE
Za Český svaz chovatelů ve Štítině bych se ráda
pochlubila článkem Současný chov a plány
Ondřeje Sosny, který vyšel v časopise Papoušci
v prvním čísle roku 2021. Časopis Papoušci
už vychází 20 let a svými články oslovuje jak
specializované chovatele, tak i laickou
veřejnost. Ondřeje Sosnu navštívila paní
Milena Vaňková, členka redakčního týmu
časopisu, která s ním vedla rozhovor o jeho
chovu papoušků. Ondřej Sosna je významný
chovatel exotického ptactva, který se zabývá
mimo jiných druhů i chovem ary ararauny
(na fotografii). Za Český svaz chovatelů přeji
Ondrovi mnoho úspěšných hnízdění a krásných odchovů papoušků.

Petra Valentová

STÁLE SE SNAŽÍME VYLEPŠOVAT PROSTORY ŠKOLY
I přes nepříznivou pandemickou situaci a navzdory všem překážkám, které nám dnešní
doba přináší, naši školu stále upravujeme a zvelebujeme, aby se nám v ní dobře
pracovalo a vzdělávalo a žáci měli moderní a zdravé prostory pro učení i relaxaci.
S tím nám hodně pomohli se souhlasem starosty pana Ulricha zaměstnanci obce.
Půda školy je obrovská plocha, kterou bychom rádi využívali jako odborné učebny.
Proto jsme ve spolupráci s obcí nechali zpracovat plány na její přestavbu. V rámci
příprav jsme tedy museli půdu vyklidit, zbavili jsme se spousty starého
a nepoužitelného nábytku. Obecní zaměstnanci také demontovali a vyklidili část
nepoužívaného komínového tělesa pod střešní částí. Strop musel projít přípravou na
statickou únosnost pro budoucí projekt. To se také neobešlo bez následného úklidu.
Ve sklepních prostorách máme nevyužívanou místnost, kterou jsme nechali před
několika lety vysoušet. Tuto místnost budou
moci využívat žáci při čekání na odpolední
vyučování, na odjezd autobusu. Aby byly
i tyto prostory obyvatelné, stěny jsme
nechali omítnout a místnost uklidit tak,
abychom mohli už jen nakoupit vybavení
a byli připraveni na návrat žáků do školy.
V dalším plánu je oprava oplocení kolem
chodníku a nátěr střechy ČOV za školou.
Výčet rozhodně není malý, všechny tyto
práce jsme zvládli a teď už jen čekáme,
až se opatření začnou rozvolňovat a my
se budeme moci s našimi žáky opět setkávat osobně ve škole.
Eva Klubalová, zástupce ředitele ZŠ
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CO MOŽNÁ O SYMBOLU VELIKONOČNÍHO VAJÍČKA JEŠTĚ NEVÍTE
Jako jeden z hlavních symbolů velikonočních svátků je vejce. Velikonoce bez vajíček
si snad ani nedovedeme představit. Barvení vajíček se traduje ve spojitosti se starým
Římem a antikou, kdy červená barva vejce byla barvou radosti. Na našem území
se výroba kraslic datuje k 11. století. Již ve 12. století se vejce začalo světit v kostelích
a od 17. století dostávali vajíčka koledníci od děvčat v rámci pomlázky. Pojmenování
kraslice se používá od 20. století, kdy název vychází ze slova "krásný", což
ve staročeštině znamenalo červený.
Dlouhou dobu byla barvená vajíčka plná. Nanášená barva na jejich skořápku měla
podporovat jejich vnitřní sílu, což by se u prázdných vajec jako magického symbolu
nedalo splnit. Výzdoba prázdných vajíček se začala užívat z důvodu zajištění jejich
výdrže, jakožto dekorativního předmětu. V minulosti se k samotnému barvení
využívalo přírodních barviv, kdy zelená barva byla vytvořena z osení, petržele, kopřiv
a myrty, cibule dávala barvu žlutou, červenohnědou a hnědou, k získání barvy červené
se využilo červené řepy nebo bezinek, žlutá barva byla vyhotovena z kmínu, případně
šafránu. Na hnědou barvu byl vhodný dub nebo ořech s jejich kůrou, no a černá barva
byla získána z roztoku sazí a rezavých hřebíků. Význam barev byl dán předpokladem,
že červená barva byla symbolem života, krve a lásky, žlutá připomínala jaro, med
či zlato, vše ve vztahu k blahobytu. Zelená barva byla vyznáním přírodní síly. S barvou
bílou byla spojována smrt, naopak černá byla barvou démonickou. Modrá barva se moc
nepoužívala vzhledem k symbolice neštěstí.
S výrobou kraslic jsem začala před třemi
roky, kdy jsem navštívila paní Vavrečkovou,
která mě seznámila s technikami zdobení.
Já jsem si oblíbila techniku nanášení
rozpuštěného vosku špendlíkem na obarvenou
vyfouklou skořápku, kterou pokrývám
různými ornamenty. K barvení skořápek
používám speciálních barev, které jsou
k dostání v obchodech, a to pro jejich
stálobarevnost. Nabídka mnoha odstínů je
opravdu velká. Kvalita barev se však dá
zjistit teprve až při samotné výrobě. Pak už
preferuji jen to, co se osvědčilo. Letos jsem
vyrobila 270 kraslic.
Kraslice nás provázejí po dobu Velikonoc,
a proto jsem chtěla ve zkratce připomenout pštrosí vejce - Tereza Vavrečková,
slepičí vejce - Lenka Sojková
jejich minulost.
Lenka Sojková
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JEŽÍŠKOVI SKŘÍTCI NEZÁHÁLELI ANI NA JAŘE
O činnosti Ježíškových skřítků, jejichž patronkou je Michaela Malohlavová, si naši
čtenáři mohli přečíst v předešlých vydáních. A cože si to připravili na letošní jaro?
Nejprve se koncem března rozhodli rozdávat prostřednictvím malých lístečků,
umístěných na různých místech v obci, úsměv. Někteří z řad čtenářů se však s malými
skřítky, kteří rozdávali úsměv, mohli setkat osobně.
Další nápady na sebe nenechaly dlouho čekat. Nejprve Skřítci vyráběli přáníčka
k Velikonocům, které pak pro radost předali našim seniorům a místním prodavačkám.
Další výzva pro místní před Velikonocemi od Skřítků zněla – Ozdobme si parčík v naší
vesničce malovanými vajíčky. A jak to dopadlo? To můžete vidět na titulní straně
našeho zpravodaje.

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku 2021/2022 proběhne
v období od 2. května do 16. května 2021. Příjem žádostí bude probíhat v distanční
podobě bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole formou dálkové
podoby zápisu.
V případě příznivé epidemiologické situace bude zápis probíhat ve shodném termínu
v prostorách mateřské školy od 14:30 do 15:30 hodin.
Rodičům doporučuji sledovat aktuální informace zveřejněné na úřední desce školy
a webových stránkách školy (zsstitina.cz).
Daniel Matyášek, ředitel ZŠ a MŠ
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Sraz

Sobota 24. 4. 2021
V 9:00 hodin u OÚ ve Štítině

S sebou
dobrou náladu, pevnou obuv,
Sraz
nadšení udělat dobrou věc.
Sobota
24. 4. 2021
Pytle
zajištěny.
V 9:00 hodin u OÚ ve Štítině

S sebouDen Země
Oslavíme
dobrou náladu, pevnou
úklidem
naší obce.
obuv, nadšení udělat
Těšíme
na vás!
dobrouse
věc.
Pytle zajištěny.
Výzva dopisovatelům
Chcete i Vy přispět k bohatšímu obsahu našeho zpravodaje? Pokud ano, zašlete své příspěvky, nápady a podněty
na email: mistostarosta@stitina.cz, příp. je doručte v zalepené obálce označené textem „ZPRAVODAJ“ do poštovní
schránky obecního úřadu. Prosíme zejména členy sdružení, spolků, klubů a pořadatele akcí, aby poskytovali
informace o svých aktivitách. Redakční rada si vyhrazuje možnost rozhodnout o nezveřejnění příspěvku.
Děkujeme.
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